
GourmettenGourmetten
Met de gerechten van

Vlees, vis & vegetarisch!

De lekkerste gerechtjes 
speciaal geselecteerd



Ingrediënten 
250 gr half om half gehakt
0.5 rode ui
1 ei
2 el paneermeel
2 tl mosterd
snufje peper en zout
plakjes cheddar cheese
plakjes tomaat en komkommer

Bereiding
Doe de gehakt in een kom samen met een 
halve fijn gesnipperde rode ui, de mosterd, 
1 eitje, 2 el paneermeel en een beetje peper 
en zout. Maak er mooie hamburgertjes van. 
Bestrijk met wat olie voor je gaat bakken, 
als ze bijna gaar zijn, even in het pannetje 
onder de grill met een plakje cheddar cheese. 
Hamburgertjes serveren in een minibroodje 
met een plakje tomaat en komkommer.

Ingrediënten 
250 gr kipfilet
30 ml sojasaus
1 teen knoflook
1 tl gember
2 tl honing
1 tl (sesam)olie
zwarte peper
1 tl maizena

Vlees gerechten

Bereiding
Snijd de kipfilet in stukjes en breng op smaak 
met een snufje zwarte peper. Pers de knoflook 
uit en doe de knoflook samen met de rest van de 
ingrediënten in een bakje. Giet een klein beetje 
olie in een gourmet pannetje en bak de kip rondom 
bruin. Voeg vervolgens 1 eetlepel van de saus toe 
en bak de kip totdat hij gaar is van binnen.

Ingrediënten 
1 varkenshaas
150 gr roombrie
100 gr  spek
Verse salie
Peper en zout
Evt. kneepje honing
Olijfolie

Bereiding
Snijd de varkenshaas in dunne plakjes en bestrooi 
ze met iets peper en zout. Leg een plakje brie en 
een blaadjes salie op ieder stukje varkenshaas. 
Rol een plakje spek om de varkenshaas heen. 
Bak de gevulde varkenshaas rondom goudbruin 
in je gourmetpannetje in wat olijfolie. Knijp 
er eventueel tot slot een klein beetje honing 
overheen.

Mini hamburgers

Kip teriyaki

Gevulde varkenshaas met brie



Ingrediënten 
250 gr witvis
12 plakken gerookt spek
sesamzaadjes
zoete chilisaus

Ingrediënten 
300 g zalmfilet
15 g verse tijm
1 teentje knoflook
cherrytomaatjes
champignons
citroenschijfjes

Vis gerechten

Bereiding
Snijd de vis in gelijke stukjes van ca 3 cm. Bestrooi 
met een snufje peper en wikkel er een plak 
spek omheen. Verhit wat olie in een pannetje of 
bovenop het grill gedeelte van het gourmetstel. 
Bak de stukjes vis in ca 4 a 5 minuten gaar en de 
spek krokant, lekker met een beetje chilisaus en 
sesamzaadjes.

Bereiding
Snijd de zalmfilet in stukjes van ca 5 cm lang en 3 
cm breed. Doe de stukjes zalm, pijnboompitten en 
de olijfolie in een kom, voeg de tijm, peper, zout en 
knoflook toe en laat afgedekt 1 uur marineren in 
de koelkast. Bak de zalm in een pannetje of op 
de plaat met een cherrytomaatje, paar plakjes 
champignons en een schijfje citroen.

Ingrediënten 
100 gr kleine garnalen
1-2 tenen knoflook
1 el pesto
3 el olijfolie

Bereiding
Meng in een kom de garnalen, 1-2 uitgeperste 
tenen knoflook, de pesto en olie. Laat dit 
minimaal even marineren in de koelkast 
totdat je gaat gourmetten. Rijg een stuk of 3 
garnalen aan een spiesje en zet dit op tafel. 
Bak ze totdat ze bruin zijn en gaar van binnen.

Vis met spek

Italiaanse zalm

Gernalen met pesto



Vegetarische gerechten

Ingrediënten 
1 zak nacho chips
Klein blikje mais a 140 gr
2 tomaten
Handje geraspte kaas
Snuf cayennepeper
Snuf komijnpoeder

Ingrediënten 
1 courgette
1 ei
30 gr bloem
30 gr geraspte kaas
snufje oregano
peper en zout
 

Bereiding
Laat de bonen en mais uitlekken. Verwijder de zaadjes van 
de tomaat en snijd het vruchtvlees in stukjes en schep door 
de mais en bonen. Breng op smaak met cayennepeper en 
komijn. Doe een paar nacho chips in een pannetje en schep 
wat van het groente mengsel er op. Bestrooi met kaas en bak 
een paar minuten tot de kaas mooi gesmolten is.

Bereiding
Rasp de courgette grof. Klop er een ei doorheen 
en vervolgens ook de bloem, kaas, peper, 
zout en oregano. Doe een beetje olie in een 
gourmetpannetje. Schep wat van het courgette 
mengsel er in en druk iets aan. 
Bak de courgettekoekjes ca 8 minuten tot ze 
goed gestold zijn en bruin beginnen te kleuren.

Ingrediënten 
1 aubergine
2 bollen mozzarella
100 gr pesto
Handje verse basilicum
Zout
Olijfolie
Handje pijnboompitjes

Bereiding
Snijd de aubergine met een kaasschaaf in linten en 
bestrooi ze met iets zout. Laat even staan. Op deze 
manier wordt de aubergine wat zachter en kan je ze 
gemakkelijk oprollen. Dep het meeste zout eraf met 
een keukenpapiertje. Snijd de mozzarella in repen.
Leg op ieder plakje aubergine een lepeltje pesto, een 
reepje mozzarella en een blaadje verse basilicum. Rol 
de aubergine op en maak ze eventueel vast met een 
prikkertje. Bak de auberginerolletjes rondom aan in iets 
olijfolie. Garneer met pijnboompitjes en basilicum.

Nacho’s

Courgette pannenkoekjes

Aubergine rolletjes met mozzarella



Toetje & tips

Ingrediënten 
1 verse rijpe ananas
2 el roomboter
2 el bruine basterdsuiker
handjevol amandelschaafsel

Bereiding
Snijd de kroon en de schil van de ananas eraf. 
Snijd de ananas in 4 parten en verwijder de harde 
kern uit het midden. Halveer de parten in de 
lengte zodat je nu 8 stukken hebt, halveer deze 
nog een keer zodat de stukken ananas goed op 
een satéprikker passen. Verhit de boter in een 
koekenpan, roer de bruine suiker erdoor en laat 
deze smelten. Bestrijk de ananasspiezen met het 
basterdsuiker mengsel en grill de spiezen. 
Garneer met amandelschaafsel. 

Gourmet geur uit huis verwijderen? 
Gebruik azijn! Azijn werkt namelijk neutraliserend waardoor 
vieze geurtjes uit huis verdwijnen. Je kan een gourmetgeur 
voorkomen door tijdens het gourmetten een pan met water 
en azijn of zelfs wasverzachter op het vuur te zetten. 
Op die manier wordt de lucht in huis een stuk frisser.

Zet niet meteen alles op tafel
Naast dat het veel ruimte in neemt, beperk je

ook de verspilling van het eten. Een deel van het eten 
blijft gekoeld en heeft geen uren op tafel gestaan.

Gooi niets weg
De kans is aanwezig dat je eten over houdt. 
Als je onze vorige tip hebt opgevolgd, heb je wellicht nog 
een deel in de koelkast staan. Verdeel dit over je gasten,
zo is iedereen weer blij en gaat er geen eten verloren.

Ananas spiezen

jullie allemaal
wensen Wij

prettige feestdagen!

Tips!
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